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Výpis usnesení rady města Sezemice 

  

Den konání jednání: 18.11.2020 

Místo jednání: Zasedací místnost č. dv. 215, Městský úřad Sezemice 

Číslo jednací: SEZ-6613/2020/TAJ/Rá 

  

Usnesení č. R/141/22/2020  

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě 
ze dne 26.04.2011 mezi městem Sezemice a společností ZEAS, a. s. Pod Kunětickou 
horou. 

II. Schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 26. 04. 2011 mezi městem Sezemice 
a společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou. Nová celková výměra pronajatých 
pozemků je 73,5993 ha. Nájemné s účinností od 01.01.2020 včetně navýšení o míru 
inflace roku 2019 se stanovuje na částku ve výši 295.075 Kč. 

III. Ukládá vedoucí OSMŽP uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 26. 04. 2011 
mezi městem Sezemice a společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou dle bodu II. 
tohoto usnesení. 

Termín: 20.12.2020 
 
Usnesení č. R/142/22/2020  

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí žádost FP, bytem xxx, o prodej části pozemku p. č. 1872/3 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou v majetku města Sezemice. 

II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1872/3 o výměře 
cca 4 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou panu FP, bytem xxx. 

III. Ukládá předložit zprávu týkající se prodeje části pozemku p. č. 1872/3 o výměře cca 4 
m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zastupitelstvu města. 

 
Usnesení č. R/143/22/2020  

Rada města Sezemice 

I. Bere na vědomí zprávu o stavu odpadového hospodářství na území obce a výpočet 
místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2021. 
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II. Doporučuje zastupitelstvu města schválit pro období roku 2021 výši místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve výši 700 Kč na jednoho poplatníka a vydat obecně závaznou 
vyhlášku města č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 
Usnesení č. R/144/22/2020  

Rada města Sezemice 

Doporučuje zastupitelstvu města schválit  starostovi Martinu Staňkovi a místostarostovi 
Ladislavu Kubizňákovi mimořádnou odměnu, a to každému ve výši jedné měsíční běžné 
odměny, která jim náleží, za nadstandardní výkon jimi zastávané funkce. Odměny budou 
poskytnuty  zejména za mimořádné pracovní úsilí spojené se zajištěním mimořádných úkolů 
souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem. Nouzový stav byl vyhlášen usnesením 
vlády pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví  v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru (Covid – 19) na území České republiky. Odměna se dále poskytuje za 
mimořádné pracovní úsilí při přípravě a realizaci především stavebně investičních projektů 
města, kdy všechny navazující činnosti od počátku záměru investiční akce až po její realizaci 
a dokončení vyžadující neustálou koordinaci, při které je nutná účast starosty i místostarosty 
jako zástupce investora, která mnohdy zasahuje i do jejich volného času mimo rámec jejich 
běžné pracovní doby.  
  
Usnesení č. R/145/22/2020  

Rada města Sezemice na základě žádosti spolku Pěveckého sboru Hluboká Orba, z. s. 

ze dne 11.11.2020 

Schvaluje změnu termínu vyúčtování  poskytnuté dotace podle veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace uzavřené dne 24.03.2020. Spolek předloží vyúčtování dotace nejdéle do 
30.04.2021.   
  
  

  

  

  

Ověřovatel: Kačer Aleš Datum/podpis: 
__________________________ 

  

  

  

  

  

Martin Staněk Ladislav Kubizňák 
starosta města místostarosta města 

 


